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VOORWOORD
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Secretariaat:
Ruud Berkhof
Spaarndamstr. 6
1507 KB Zaandam
0628939143
Email: secretaris@zkvzaandam.nl

Wat een diehards zijn we toch! Wat een
doorzettingsvermogen en moed hebben we
weer opgebracht……om op ons veld te komen!
Heel de Gemeente en ongeveer ieder bouwen grondbedrijf heeft deze zomer zijn uiterste
best gedaan om de toegangsweg naar ons
sportveld totaal onbegaanbaar te maken. Het
begon er al mee dat men plotseling ons
illegale doorgangsweggetje naar het bruggetje
in het park begon te bebouwen. Eerst werd
het netjes geasfalteerd, waardoor je hoopte
dat het eindelijk een echt fietspad zou
worden. Maar nee, geen fietspad maar een
fabriek (!) verrees daar, zomaar midden in het
groen. Vervolgens happerden happertjes
enorme lange, diepe gleuven in de
toegangswegen, waarbij het ons uiteraard met
veel vertoon van gele omleidingsbordjes,
rood-witte afzettingen en dikke vette
vrachtauto’s bijna totaal onmogelijk werd
gemaakt om ons clubhuis te bereiken. Terug
de snelweg op, rondrijden en de – voorheen
altijd streng verboden- kluft bij het tankstation
afrijden was af en toe de enige optie. Ik heb
mensen op hun knieën een poging zien doen
een tunnel te graven onder de Bernhardweg,
om zo in vredesnaam maar op ons veld te
geraken! Maar ZKV-ers zijn doorzetters en
geven niet op en uiteindelijk weet iedereen,
na heel veel moeite en geploeter, op tijd voor
zijn training, wedstrijd of vergadering op ons
complex aan te komen. Diehards, ik zei het al.
Mijn complimenten. Maar ga allemaal nu
alvast maar nadenken over wat ons te
wachten staat als ze een zwembad beginnen
te graven in het veld van onze buren…
Els
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KAPERIOLEN
Dit keer geen Kapriolen van Lex, maar van de secretaris, daar Lex andere zaken aan zijn hoofd had.
Komend weekend start al weer de competitie. Wat gaat het dit jaar brengen? Hopelijk veel mooie en
spannende wedstrijden en zo mogelijk veel kampioenen! De ploegen zijn allemaal weer voorzien van
trainers/trainsters, die veelal ook de coaching op zich zullen nemen. Met name bij de jeugd was het
een behoorlijke puzzel, maar de nieuwe Jeugd Technische Commissie (JTC) heeft alle ploegen weten
te bemannen. Deze week nog de laatste loodjes ten aanzien van de opstellingen en dan kunnen we
dit weekend dus aan de bak.
Naast korfbaltechnische zaken speelt er ook nog een proces van veranderingen op bestuurlijk niveau.
Met name Chris kaper en zijn werkgroep hebben daar vele uurtjes tijd in gestoken en hebben vorige
week een bijeenkomst georganiseerd met het zittende bestuur om uitleg te geven op de visie die zij
ten aanzien het bestuurlijk kader hebben. Een positieve avond was het. Een en ander dient nog wel
verder uitgewerkt te worden, maar het streven is om de voorgestelde bestuurlijke verandering op de
Algemene Jaarvergadering te presenteren en voor te leggen aan de vergadering ter goedkeuring.
Daar er nog wel het een en ander moet gebeuren zal deze Algemene Ledenvergadering iets later
plaatsvinden dan gebruikelijk. Waarschijnlijk wordt dit nu maandag 28 oktober.
Over twee weken zal een afvaardiging van het bestuur ook overleg hebben met de gemeente over
het sportpark Hoornseveld en dan met name over de komst van het nieuwe zwembad en eventuele
verdere aanpassingen aan ons sportpark en de omgeving van het sportpark (infrastructurele
aanpassingen). Spannende tijden wat dat betreft.
Binnenkort zal ook de Grote Clubactie weer opgestart worden, maar daar worden de jeugdploegen
die daar mee aan de slag gaan later over geïnformeerd via de website en facebook en op de
trainingen.

Ruud Berkhof
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ZIEKENBOEG
Dia Horak ( o.a. bezorgster van ons clubblad en lid van onze klaverjasclub) wilde het vorige
weekend lekker in de hitte naar haar kleinzoon gaan kijken bij ZKV. Vlak voor ze haar
bestemming bereikte viel ze met haar fiets en daar lag ze… Gelukkig kwamen er mensen
langs die haar opraapten, oplapten en afleverden. Dia was niet erg gewond, maar ze moet
van de redactie toch in de ziekenboeg! Voorzichtig, meid!

KLAVERJASSEN
Klaverjassen bij ZKV is al jaren een begrip , maar helaas zijn er steeds minder mensen die het kunnen
of het te druk hebben om een avond weg te gaan.
Wij zoeken voor het volgende seizoen nog mensen die het leuk lijkt om eens in de drie weken te
klaverjassen en onze vaste groep te versterken.
Je hoef niet perse lid te zijn van ZKV om er aan mee te doen zo zijn ouders of opa en oma 's van onze
jeugdleden ook van harte welkom om mee te doen.
We maken er altijd een gezellig vrijdagavond van en spelen 3 rondes , we beginnen met koffie of
thee met wat lekkers erbij en tijdens het kaarten is er nog een klein hapje.
De kosten zijn 2.50 euro dit is voor wat prijzen en de koffie en thee en de hapjes, uiteraard zijn de
drankjes voor eigen rekening.
Lijkt het je wat of weet je iemand kom gerust een keer langs.
Hier alvast het schema voor het seizoen 2019/2020:
27
18
01
29
20
17
07
28
20
10
01
15

september
oktober
november
november
december kerstklaverjassen
januari
februari
februari
maart
april paasklaverjassen
mei
mei

Groeten Marian en Johan
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PROGRAMMA 7 t/m 29 september
dag

wedstrijd

7/8 september

aanvang

vertrek

SENIOREN
zat
Achilles (Hg) 1
zat
Achilles (Hg) 2
zon
Phoenix 3
zon
Purmer 2

-

ZKV 1
ZKV 2
ZKV 3
ZKV 4

15:30
14:00
14:30
14:30

i.o.
i.o.

JUNIOREN
zat
ZKC '31 A1
zat
ZKV A2

- ZKV A1
- KVA A1

12:30
10:30

i.o.

ASPIRANTEN
zat
ZKV B2
zat
GG/IJskoud de Beste C2

- Apollo B2
- ZKV C1

10:05
10:00

PUPILLEN
zat
ZKV D1
zat
ZKV D2
zat
ZKV E1
zat
ZKV F1

-

09:45
11:00
09:45
10:45

dag

wedstrijd

Apollo D2
KZ/Thermo4U D4
Furore E3
ZKC '31 F1

14/15 september

aanvang

SENIOREN
zat
ZKV 1
zat
ZKV 2
zon
ZKV 3
zat
ZKV 4

-

JUNIOREN
zat
ZKV A1
zat
Haarlem A1

- TOP/SolarCompleet A3
- ZKV A2

13:20
13:00

ASPIRANTEN
zat
ZKV B1
zat
Purmer B1
zat
ZKV C1

- Haarlem B2
- ZKV B2
- DKV Victoria C1

12:00
12:00
12:45

Roda 1
Roda 2
KZ/Thermo4U 6
Sporting West 4
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09:00

vertrek

16:00
14:40
14:30
13:50

11:45

11:00

PUPILLEN
zat
Haarlem D2
zat
Kleine Sluis D1
zat
BEP E3
zat
Roda F2

dag

-

wedstrijd

21/22 september

SENIOREN
zat
Die Haghe 1
zat
Die Haghe 2
zon
ALO 2
zon
Blauw-Wit (A) 5

-

JUNIOREN
zat
KZ Danaïden A1
zat
ZKV A2
ASPIRANTEN
zat
Apollo B1
zat
ZKV B2
zat
ZKV C1
PUPILLEN
zat
BEP D2
zat
ZKV D2
zat
KZ/Thermo4U E6
zat
ZKV F1

dag

ZKV D1
ZKV D2
ZKV E1
ZKV F1

aanvang

09:45
09:30
08:00
09:00

vertrek

15:30
14:05
13:00
13:00

i.o.
i.o.

- ZKV A1
- Furore A2

12:30
09:45

i.o.

- ZKV B1
- BEP B2
- ZKC '31 C1

09:30
10:15
11:15

i.o.

-

10:30
09:15
11:00
09:15

09:30

wedstrijd

ZKV 1
ZKV 2
ZKV 3
ZKV 4

11:00
11:00
09:05
10:00

ZKV D1
Sporting Andijk D1
ZKV E1
DKV Victoria F1

28/29 september

SENIOREN
zat
KIOS (N) 1
zat
KIOS (N) 2
zon
ZKV 3
zon
ZKV 4

-

JUNIOREN
zat
GG/IJskoud de Beste A2
zat
ZKV A2

- ZKV A1
- AW/DTV A2

ZKV 1
ZKV 2
HKV/Ons Eibernest 3
HKV/Ons Eibernest 5
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aanvang

10:00

vertrek

15:30
14:00
13:00
14:30

i.o.
i.o.

14:30
13:00

i.o.

ASPIRANTEN
zat
Rohda B1
zat
BEP B2
zat
ZKC '31 C1

- ZKV B1
- ZKV B2
- ZKV C1

10:00
11:15
11:00

PUPILLEN
zat
ZKV D1
zat
Sporting Andijk D1
zat
ZKV E1
zat
Rohda F1

-

14:00
11:00
12:45
10:00

BEP D2
ZKV D2
KZ/Thermo4U E6
ZKV F1

i.o.
10:15
10:00

09:30
09:00

NIEUWE LEDEN:
Josefina Celestina
Lisa Celestina
Kiara Celestina
Ayselina Demir
Defne Hira Demir
Annemieke Gruijs
Akasya-Zeynep Okur
Asli-Nisa Okur
Aylin-Baise Okur
Daan ten Wolde

25-10-2010
21-6-2012
28-5-2016
2-9-2014
30-1-2008
9-10-1965
5-12-2007
1-9-2013
3-7-2012
1-6-1986

OUDERFIT KORFBAL:
Ouderfitkorfbal start donderdag 5 september. Er wordt elke donderdag van 18:30 – 19:30 een
training verzorgd voor alle ouders van de jeugdspelers, oud leden die geen wedstrijden meer willen
spelen zijn natuurlijk van harte welkom.
Johan Bruins zal de trainingen verzorgen. Aan deze training zijn geen kosten verbonden. We gaan dit
doen tot de zaal, mocht er animo zijn om in de winterperiode door te gaan, gaan we kijken of dit
mogelijk is. We hopen veel enthousiaste ouders te zien op de donderdagen.
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Vrijdag 4 oktober

Inloop 20.00 uur
Start 20.30 uur
Teams van 2-6 personen (16+)
Deelname is €10,- per team
Jouw team opgeven? Dat kan via
feestcommissie@zkvzaandam.nl
FEESTCOMMISSIE
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Krielkiep
Voor als je even niet meer weet bij wie je moet
afberichten:
A-jun: Bij jouw trainer/coach via de groeps app
B-asp: Bij jouw trainer/coach via de groeps app
C-asp: Bij jouw trainer/coach via de groeps app
D-pup: Bij jouw trainer/coach via de groeps app
E-pup: Bij jouw trainer/coach via de groeps app
F-pup: Bij jouw trainer/coach via de groeps app
Kangoeroes: afberichten via de groeps app
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Jaïr de Roeck

11

Jaïr de Roeck

11 augustus

Jennifer de Vries

17

Jennifer de Vries

17 augustus

Nora Bordbar

22 augustus

Asli-Nisa Okur

1 september

Ayselina Demir

2 september

Levi Esveld

4 september

Ayselina Demir
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Aaron van der Straaten 5 september
Fedor Batelaan

7 september

Alina Loevens

9 september

Krijn Abbring

26 september

Nio Hoogerwerf

28 september

Naila Plet

28 september

Hugo Abbring

30 september

Georgina Blankendaal

30 september
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OEPS!
Zoals veel van jullie wel gemerkt
zullen hebben stonden er wat
foutjes in het vorige krantje.
Sommige van de verjaardagen
klopten niet! Sorry daarvoor!
Inmiddels is het (hopelijk) opgelost
en kloppen alle data nu gewoon.

Feitje van de
maand!
Wist je dat het onmogelijk is om te neuriën als
je je neus dichtknijpt? Probeer maar eens!
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JTC Nieuws
De werkelijke voorbereiding voor het nieuwe seizoen is afgelopen week gestart voor alle
jeugdteams. Het is gelukt om op elk team 1 of 2 enthousiaste trainers te zetten, leuk om te zien dat
we van de 17 jeugdtrainers veel jonge trainers hebben o.a. uit de selectie 1/2. Ik wil de trainers en
coaches op voorhand al bedanken. Super leuk dat jullie de taak als jeugdtrainer op je willen nemen
en hier het komende seizoen tijd en energie in willen steken. Zonder jullie kunnen we jeugdteams als
vereniging niet laten spelen. Laten we er een leerzaam en vooral leuk seizoen van maken met elkaar.
Vanuit de JTC gaan we de trainers actief ondersteunen met 3 jeugdcoördinatoren ( Laura Walter, Rick
Wals en Bram van de water). Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor trainers en ouders. De
jeugdcoördinatoren en ikzelf zijn vaak te vinden op en rond het veld of per mail via
jtc@zkvzaandam.nl . Hieronder een overzicht van de teams met alle trainers en de daaraan
gekoppelde trainingscoördinator.
Team
Kangoeroes

Trainers
Maartje en Ieke

Trainingscoördinator
Laura

F1
Bjarne en Nadine
Laura
E1
Deveny en Jens
Laura
D1/D2
Hidde en Valerie
Bram
C1
Bram en Thalia
Rick
B2
Dyani en Tamera
Bram
B1
Koen en Tom
Bram
A2
Liam en Robert
Rick
A1
Jiri
Rick
De eerste trainingen waren een groot succes, zowel in opkomst als in enthousiasme van spelers en
trainers. We hadden donderdag maar liefst 15 kangoeroetjes op het veld staan. Maartje en Ieke
hadden hun handen er vol aan, maar wat gaaf om zoveel kleintjes met korfbal bezig te zien zijn.
Wellicht ben je als ouder aan de kant ook geïnspireerd geraakt door de actieve kinderen, hiervoor
hebben we de oplossing: Ouderfit korfbal.
Ouderfitkorfbal start donderdag 5 september. Er wordt elke donderdag van 18:30 – 19:30 een
training verzorgd voor alle ouders van de jeugdspelers, oud leden die geen wedstrijden meer willen
spelen zijn natuurlijk van harte welkom. Johan Bruins zal de trainingen verzorgen. Aan deze training
zijn geen kosten verbonden. We gaan dit doen tot de zaal, mocht er animo zijn om in de
winterperiode door te gaan, gaan we kijken of dit mogelijk is. We hopen veel enthousiaste ouders te
zien op de donderdagen.
Afgelopen zaterdag ochtend gingen voor een aantal leden en ouders vroeg de wekker. Ter
voorbereiding op de competitie waren we weer met een groot aantal jeugdteams aanwezig op het
jaarlijkse Bep toernooi. Het was prachtig weer, ondanks de warmte heeft iedereen zich goed ingezet.
Veel blije gezichten en leuke wedstrijden om te zien.
Ik wens iedereen het komende korfbalseizoen heel veel spelplezier, met weinig blessures en we zien
elkaar op de velden. Mocht je een wedstrijd niet kunnen spelen geef dit dan ruim van te voren aan,
dit zodat we hier rekening mee kunnen houden in de planning.
Groeten,
Bart Nieuwenhuizen (Coördinator JTC)
16

DISCO
Na een hele warme zomer vakantie was het 2 september eindelijk weer tijd voor de eerste JOEP
activiteit van het nieuwe seizoen. Als opening activiteit hadden we een Glitter and Glamour Disco
georganiseerd. En wat was het een succes! Ruim 25 kids hadden zich in hun mooiste glitter outfit
gehezen om de sterren van de hemel te dansen. Nadat we de heupen eens lekker hadden losgeschud
en we onze buikjes hadden gevuld met chips en limonade kwam er ook nog een speciale guest langs.
Niemand minder dat onze eigen Bram uit de selectie kwam langs om een mooie show neer te zetten.
Na het optreden van Bram waren er ook nog 4 meiden die speciaal voor de disco een dans hadden
ingestudeerd en dat gingen opvoeren. We eindigde de disco met een stoelen dans, onder leiding van
DJ Daan. En de kinderen waren daar zo goed in dat we zelfs moesten loten om de stoel omdat ze
tegelijk op gingen zitten. Al met al was het super gezellig, en waren niet alleen het vaste clubje
kinderen er, maar ook heel veel nieuwe leden! Hopelijk vonden ze het zo leuk dat ze voortaan altijd
komen!!
Tot de volgende keer!

JOEP

Kamp
Ik ging dit jaar voor het eerst mee met ZKV op kamp. We vertrokken op zaterdagochtend en kwamen
rond de middag in Oosterhout aan. Nadat we koffers en de kamers hadden verdeeld, gingen we in
het bos levend stratego spelen. Op de eerste avond hadden we een feest met als thema
‘opblaasbaar’. De dagen daarna hebben we veel verschillende spellen gedaan zoals het André Hazes
spel, gevangenisspel met escape room en allemaal soorten spellen buiten op het veld. Daarnaast
hadden we ook nog elke middag het ‘Joost vs de rest’ spel, waarbij iedere middag een andere
begeleider werd uitgedaagd een spel tegen Joost te spelen met behulp van de jeugd. In de avonden
deden we eerst een spel met alle jeugd en daarna nog spellen als spooktocht en jachtseizoen met de
oudere jeugd. Op de laatste avond hadden we de Bonte avond en hebben we het Rode Draad dansje
en het juniorenlied opgevoerd. Op vrijdag zat het kamp er weer op en vertrokken we weer met de
bus richting Zaandam. Nadat we het dansje aan de ouders hadden opgevoerd, zat het kamp er weer
op en ging iedereen naar huis. De spellen die we hadden gedaan waren heel afwisselend en leuk voor
alle jeugd. Ook waren de feesten en de avondspellen heel leuk, maar duurde vaak tot laat en dan
moest je helaas na zo’n korte nacht weer ‘vroeg’ ontbijten. Ik vond het kamp heel leuk en ik ga
volgend jaar zeker weer mee.
Roos Benecke
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Kamp 2019 in Oosterhout
Tweede keer dat ik mee ga op kamp en wat had ik er veel zin in! Vorig jaar heb ik er al zo van
genoten en dit jaar nog meer! Om 11 uur je tassen inleveren en om 1 uur waren we weg met
gierende banden op weg naar Oosterhout. Aangekomen daar begonnen we gelijk met een bosspel
stratego. S’ avond heerlijk shoarma zitten eten met ze allen en thema avond begon om half 10 en is
tot laat door gaan. Zondag wakker geworden met een slaap kop omdat je zo weinig had geslapen
maar zoals ze zeggen op kamp “bij nacht en man bij dag en man” dus aangekleed en al gingen we aan
de slag met het André Hazes spel. Net als Pokémon go met stops gingen wij het bos in ook stops
zoeken en opdrachten voltooien om de meesten punten te halen. In de avond hebben we leerzaam
maar ook heel leuk proefjes gedaan met professors en de meest gekke dingen kwamen erbij voor.
Maandag zaten we vast in een escape room en moesten we uit de gevangenis komen. Er liepen 2
bewakers rond en als ze je pakten kreeg je straftijd en moest je de cel weer in. Buiten in het bos
zaten criminelen die hun spullen en geld nog in de gevangenis lag en die moest wij er sneaky uithalen
zonder gepakt te worden. Die avond hebben we met de junioren laat gemaakt en wezen bierpongen.
Dinsdag hadden we het dropspel wie het meeste dropjes kon verzamelen met verschillende spellen.
Heerlijk die dropjes waren je punten dus opeten kon jammer genoeg niet wanneer je ze binnen had
gehaald maar aan de einde van de dag mocht je met je groepjes je dropjes op eten. Die avond was
het zo ver iedereen had er zin in, behalve ik, spooktocht. Het verhaal was dat er in een buizenfabriek
mensen waren vermoord door wezens met gekleurde gezichten maar als je je gezicht niet liet zien
vermoorden ze je niet. Wij moesten het bos in en namen een T-shirt mee. Als je gekleurde maskers
zag deed je snel je T-shirt over je gezicht heen en kwamen ze allen dicht bij je maar verder was je
veilig. Woensdag was het lunchpakket mee en dat betekend meestal vossenjacht in de stad met je
groepje; heel Oosterhout doorlopen om koppels te zoeken. Mickey zat bij de kerk en Minnie zat bij
de FEBO en zo moest je overal opdrachten doen en dan puzzelstukjes zoeken. S’avond in het casino
wezen gokken en zo veel mogelijk geld binnen halen. S’nachts werden we in groepjes geroepen en
kregen we te horen dat we binnen 13 min onze spullen moesten pakken voor de nacht en goeie
loopschoenen aan. Als je niet voor het Kamphuis was na die 13 min was de bus weg. We zaten in de
bus en kregen een geheime missie. Wij moesten de slechte band ontmaskeren maar zij mochten niet
weten dat wij hun probeerde uit te schakelen. 3 groepen op verschillende plekken die moesten
samen werken maar ook oppassen dat we de hunters niet tegen kwamen. Was dat wel zo dan was
het zo snel mogelijk verstoppen maakt niet uit waar (heb nog nooit zo vaak in de prikkelbosjes
gesprongen) na wel 5 uur lopen en in de bosjes springen voor de hunters was het einde van het spel
en hebben we een lange nacht gehad. Donderdag was de laatste dag en hebben we de Oosterhoutse
olympische spelen gespeeld en de motto was “meedoen is belangrijker dan winnen” einde van de
middag was iedereen druk aan het repeteren en schrijven voor de bonte avond met het junioren lied
en rode draad dansje. Een avond om niet te vergeten en natuurlijk de quiz met Saskia omdat het
haar laatste kamp was. Vrijdag ochtend tassen inleveren en klaar maken om weer naar huis toe te
gaan. Joost vs de rest nog gespeeld en toen kwam de bus om weer terug naar Zaandam te gaan. In de
bus was het dood stil iedereen lag te slapen omdat we allemaal dood op waren van weer een
fantastisch jaar kamp! Volgend jaar ga ik zeker weer mee en gaan we het net zo gezellig hebben als
dit jaar! Kan niet wachten.
Kampleiding bedankt voor dit super leuke kamp en tot volgend jaar!!
Stephanie Elmers
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Kamplied 2019
Atje voor de sfeer
Atje voor de sfeer, voor de sfeer.
Vince die dronk steeds meer.
Atje voor de sfeer, voor de sfeer.
Jesse dronk steeds meer.
Ik zie een muis
Ik zie een boom, waar?
Daar in de zaal, waar in de zaal?
Nou daar, tis Stephanie Elmers
Nee ‘t is geen grap, zo is zij wel mooi aan Joost ontsnap(t)
Hoofd, schouders, knie en teen
Kipshoarma in je brood, in je brood.
Kipshoarma op je hoofd, op je hoofd.
oren, ogen, puntje van je bril.
Gio eet zoals hij wil, als hij wil.
De fiets van Piet van Pa.
De fiets van Duke Duursma, heet opeens triatlon.
En de fiets van Duke Duursma, heet opeens triatlon.
En de fiets van Duke Duursma, heet opeens triatlon.

Krokobil
Als ik deze route walk
Talk, talk in mijn walkie talk
Als Pien deze zeepbaan glijdt
ach, wat krijgt zij een spijt.
Als drop in mijn dropbox dropt
is het plots mijn lievelingsdrop.
Follow the leader
Volg de leider, leider, leider.
Joren de leider, groep kwijt.
Volg de leider, leider, leider.
Joren de leider, blad kwijt.
Volg de leider, leider, leider.
Joren de leider, kind kwijt.
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My Bonnie is over the ocean.
Tamera je bent weer je groep kwijt,
Tamera je kan er niks van.
Tamera word nou eens een leider,
Tamera maak nou eens een plan.
Als je van beren leren kan.
Als je schei-kunde leren kan
dan is Duke Duursma echt je man.
Die Joy en die Georgina trouwens ook.
En als je dan Jaïr ontmoet
kan alle sporten super goed
zo happig hoe hij naar die Duitsers dook.
Ei, ei, ei
Ei,ei,ei, Lindy is zo blij.
Ze wil met alles meedoen
dat waarderen wij.
Hoera, hoera, is je koffer nou al daar?
Nee, nee, nee, nee, Brent waar is ie? Geen idee.
Broek met van die zakken aan de zijkant.
Ik wil ook zo’n broek als ik ga zakken in de disco.
Pien d’r broek begon te scheuren in de disco.
Andere broek als je wilt zakken, zakken, zakken, zakken, zak.

Beauty en the brains
Want ik moet douchen, douchen, douchen, alleen
Ben vies van top tot teen. Leiding hoe werkt de douche? Hoe werkt de douche?
Vliegerlied
En ik ren, ren, ren om de kerk.
En ik vang, vang, Romy ik ben sterk.
En ik neem, neem, neem haar op m’n rug met me mee,
maar oh jee, ik moest Eden hebben
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Sexy als ik dans
Weet je wat het is.
Ik heb geen goeie moves.
Maar zie je niet dat Dex,
precies weet wat hij doet.
De passen verzonnen,
De battle gewonnen.
Ik zeg weet je wat het is hé
ik voel mij Dexie als ik dans.
HUTS
Rups, processie.
Doe normaal, processie.
Bultjes op mijn arm en ik tape, processie.
RUPSSSSSSS, RUPSSSSSSSS, RUPSSSSSSSS.

Juniorenlied 2019
Deuntje “Hoe Het Danst” :
Refrein
Oh lieve leiding, ja de week is weer voorbij.
Jullie laten ons weer los, jullie zijn vrij.
Het was geweldig, en we danken je hierbij.
Het is een groot ge-, ‘t is een groot gemis.
Oh lieve leiding, ja de week is weer voorbij.
Jullie laten ons weer los, jullie zijn vrij.
Het was geweldig, en we danken je hierbij.
Het is een groot ge-, ‘t is een groot gemis.
Het is zo jammer dat het over iiiissss……

Deuntje: “Kaviaar & Champagne” :
Couplet1
Joost, winnen kan je.
Je doet niks anders.
Je zorgt zelf voor kaviaar & champagne.
Romy en Willem als je tegenstanders.
Eden weggeweest, maar is niks veranderd.
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Deuntje “Hoe Het Danst” :
Refrein
Oh lieve leiding, ja de week is weer voorbij.
Jullie laten ons weer los, jullie zijn vrij.
Het was geweldig, en we danken je hierbij.
Het is een groot ge-, ‘t is een groot gemis.
Oh lieve leiding, ja de week is weer voorbij.
Jullie laten ons weer los, jullie zijn vrij.
Het was geweldig, en we danken je hierbij.
Het is een groot ge-, ‘t is een groot gemis.
Het is zo jammer dat het over iiiissss……

Deuntje “fuifje” :
Couplet2
Dennis en Wouter zorgen voor het eten.
Dit jaar was de shoarma alweer goed te vreten.
Wouter is altijd te vinden bij de pannen.
Kom op Dennis, ga je nou vermannen.
Saskia, je hebt een dikke buihuik.
Maar over een paar maanden is het er weer uit.
Romy loopt niet, rent alleen maar weheg.
Zoek je Mickey, dan heb je dikke pehech.
Laura die was d’r Sjonnie kwijhijt,
daardoor zat Dennis in een strijhijd.
Daantje je blijft maar lekker dansen,
ja vanavond krijg je genoeg kansen.

Deuntje “Hoe Het Danst” :
Refrein
Oh lieve leiding, ja de week is weer voorbij.
Jullie laten ons weer los, jullie zijn vrij.
Het was geweldig, en we danken je hierbij.
Het is een groot ge-, ‘t is een groot gemis.
Oh lieve leiding, ja de week is weer voorbij.
Jullie laten ons weer los, jullie zijn vrij.
Het was geweldig, en we danken je hierbij.
Het is een groot ge-, ‘t is een groot gemis.
Het is zo jammer dat het over iiiissss……
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Deuntje “PoliceMan” :
Couplet3
Richard, als clown was je nep
Tamera tripte als een gek
Winnie met spraakgebrek
Jenske met een soooeepvlek
Dootje wat doe je gek
Heb je misschien last van je nek
Of heb je een beetje trek
Willem voelt zich weer op zijn plek

Deuntje “Hoe Het Danst” :
Refrein
Oh lieve leiding, ja de week is weer voorbij.
Jullie laten ons weer los, jullie zijn vrij.
Het was geweldig, en we danken je hierbij.
Het is een groot ge-, ‘t is een groot gemis.
Oh lieve leiding, ja de week is weer voorbij.
Jullie laten ons weer los, jullie zijn vrij.
Het was geweldig, en we danken je hierbij.
Het is een groot ge-, ‘t is een groot gemis.
Het is zo jammer dat het over iiiissss……

Weeklied Kamp 2019
André Hazes jr. – Leef
Op zaterdag de bus in
vertrekken uit de Zaan.
En na een lange busrit kwamen wij hier aan.
Een klein potje Stratego en shoarma van een beest.
Ballonnen en flamingo’s een opgeblazen feest.
REFREIN:
We zijn op
kamp, in ons vertrouwde huisie.
kamp, alsof we nooit zijn weggeweheheheest.
kamp, ons jaarlijkse spektakel.
kamp, we willen niet meer weheheg uit
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Oosterhoutje, Oosterhoutje, Oosterhoutje
We willen niet meer weheheg uit
Oosterhoutje, Oosterhoutje,
NEEEEEEE
We willen niet naar huuuiiis.
Wie wordt er Andre Hazes, de leiding was verkleed
Op zoek naar alle vragen, eens kijken wat je weet
Een bordje met tandoori, professors geven les.
Een lucifer, een steekvlam, en lava uit een fleees.
REFREIN
Op maandag was het vluchten, ontsnappen uit de cel
Bewakers op je hielen, dus ren maar weg en snel
Verhaal in een container, gerammel met een buis
Geblinddoekt door het bos heen en veilig weer naar huuuiiis.
REFREIN
Toen dinsdag lekker dansen, omgeven door de drop.
Spaar je samen voor de winst of eet je alles op?
Een barbecue met spiesen, een bos vol met geluid.
Met het mes op tafel en bierpong tot besluuuiiit
REFREIN
Een vossenjacht op woensdag, zoek duo’s in de stad.
Een puzzelstuk verdienen, hoe hoog leg je de lat?
Een vlammende kipkerrie, je broek vol smokkelwaar.
Geschaduwd door de hunters en pas om 05:00 uur klaaaaaaar.
REFREIN
Een uurtje langer slapen, sportieve kleding aan.
Niet winnen maar wel meedoen en gaan met die banaaaaan.
Een liedje instuderen, een mopje of een dans.
Dan shinen in de disco, dit is je laatste kaaaaaaans.
REFREIN
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Los de rebussen op!
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Dane

de Maaker

Robin
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de Maaker

